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  هةوليريهةوليريماردين ماردين  ..  .. خةسرؤ سةردارخةسرؤ سةرداربةِريز بةِريز لةذير رؤشنايي بابةتةكةي لةذير رؤشنايي بابةتةكةي ، ، بةمزووانةبةمزووانة.. . .. . ي كوردستاني كوردستانييثاريت فيودالثاريت فيودال

  
و دواي ،  كة ئازاد بوو1990م سالَي الَبة،  سالَ لة زيندان دةستبةسةر كرا27لسؤن ماندَيلال ئةطةرضي نَي

 كؤتايي هاتين ماوةي سةرؤكايةتيي لة سايل َيب سَي و دوو دواي، تالَضوار سالَ كة بوو بة سةرؤكي و
  . كةيتةالَ وكرد لةئازادانةي ت هاتةخوار و داواي هةلَبذاردين الَ لة سةر كورسي دةسة1999

تةكةي لة كةيف و سةفا بووبَيت و الَ سالَ لة دةرةوي و27ئةم منوونةية ضةند جياوازة لةطةلَ يةكَيك كة 
ت بةلَكو لة كةيل شةيتانيش نايةتة خوارَي و الَورسي دةسةنةك لة ك، دواي ئةوةي دَيتة سةرحازري

بَيت و لةذَير ثةردةي ئةو ، لةجيايت ثةيِرةوكردين سيستمي هاوضةرخ كة الي هةمووان ئاشكراية ضيية
تة هةرة دواكةوتووةكان دةنا لةهيض الَجطة لة و بناغةي سيستمَيك دابِرَيذَيت كة ةسيستمة هاوضةرخ

سةرةِراي ئةوةش كة يةكَيك لة تازةترين جؤرةكاين مؤبايلي نؤكياي .  ناكرَيتشوَينَيكي تر ثةِيرةو
م تازة بةتازة دةيةوَي بطةِرَيتةوة بؤ سةردةمي كؤترو ئةسثسواري نامةبةر و سةدةكاين الَبة، بةناونراوة

  . ناوةراست و ثةَيِرةوكردين رذَيمي فيودايل
و ، يم بكات مةبةست لة بةِرةمزكردين مةزاري نةمرانمن تا ماوم سوثاسي ئةو كةسة ئةكةم كة بَيت و حالَ

شني و طريان و رَيثَيوان لةوَي جطة لة ثةيِرةوكردين سوونةتَيكي كؤين جاهيليةت و ثةرستين بريي 
دةنا ض سوودَيكي يةيت الَو ترس لة دانثَيدانان بة شكستيان لة طؤِرةثاين سياسي و كؤمةتةسكي حزبايةيت 

؟  كة شةهيدي سةنطةريش نةبنران هةزار شةهيد دا تةا كةسانَيك بكرَينة رةمزيانهةية؟ بؤض لة ناو هةزا
ئةطةر بةراسيت خةخمؤري رابردوو و طيان و خوَيين شةهيدامنانن با بَين و  !!و ئةواين دي هيض

ي لةثةرلةماين داهاتوودا بِرياري دروستكردين مةزاري ثَيشمةرطةي ون بدةن و ئةطةر هةموو سالََيك بة ثَي
ئةطةر ، ئةطةر زةويان ثَيداوم لَيميبسةننةوة، ثةيت نةضوومة سةري حةقيانة ئةطةر مووضةخؤر مب لَيمبِربن

  . ئةطةريش طلةييةكم كرد حساب بؤ قسةكةم نةكةن، لةبةرؤكمي بكةنةوة، مةدالياي شةرةفيان دابَيتمَي
ئَيستاش دواي دووهةزار و ثَينج سالَ لة هاتين مةسيح هَيندة شةيداي ناوبانط و سةرؤكايةيت و سةري 
 ذووري و مؤنيكاي جوان و كؤشك و تةالري بةهةشتيانةن كة مةسيح لةسةردةمي خؤيدا شةيداي

ةشدا لةدار  نةبوو و ئةطةرضي نامةيةكي مرؤظايةتيشي هةلَطرتبوو و لةثَيناوي ئةوئةوضةشنة ئارةزووانة
م ديين خؤيي نةطؤِري و قسةي خؤيي نةطؤِري و ئَيستاش دةبينني لةخةمي كؤضي دوايي ثاثا الَدرا بة

  ئايا ئةمة بة لولةي تفةنط يان دةمي مششَير هاتةكاية؟. هةزاران كةس لة مةيداين ظاتيكان رؤذ دةكةنةوة
تني و الَية كة ئَيمة لة كؤمةلَطةي رؤذهةهةندَي جار مرؤظ دةلََيت باسكردين ئةو مةسةالنة ض سوودَيكي هة

دز بَيت و ، ثاك بَيت و دِرندة هةر مةمنوونني، سةرؤك هةر سةرؤكة و هةلَة بكات و نةكات هةر راستة
  . نيشتمانثةروةر بَيت و خائني هةر دةنطي بؤ دةدين، ثياوضاك هةر سوَيند بةسةريةوة دةخؤين

ريست و بةعس و ميت و ئيتيالعات باكيان نية ديارن كة ئةوانةي لةطةرماو نة لةسةرما و نة لة تريؤ
ئةوانةش كة تا بةرذةوةنديي تَيدا نةبَيت خؤي . نة دةضن لة هةلَةجبة يادي نةمران دةكةنةوةالَسا

ي الَكردين ئالة ناو جلو بةرطي كوردي و درومشي نةتةوةييانة و هةلَ. لةنةتةوةكةشي وةرطَيِراوة ديارن
ابردووي ثِرشةرم و شةرمةزاريي خؤيان بشارنةوة ديارن و ئةوانةيش كة كورد دةيانةوَي هةموور

، لةبةرامبةر ئةوانةدا تةا بؤ سةركةوتين دؤزي رةواي نةتةوةكةيان ئامادةي هةموو تةنازووالتَيكن
  . ديارن
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، كتةكةمان بؤتة دَييةالَبةلةبةرضاوطرتين عةولةمة جارَي هيض نةبَيت و، خؤ سةثاندن وةك دةرةبةطي دَي
و بِرياِري ئاغايانة و كؤشك لة ترؤثكي شاخ و دةست رامووسان و فةالقةي خةلَكي دَي و برسي و 

جطة لة ويسيت طَيرانةوي سيستمي دةرةبةطةيايت و ثةِيرةوكردين ، تينووكردنيان بة ثَيي هةوةس
ةية مةمنوون تا بة طةورةي خؤت قبولَم بفةرمووي و بةوةي ه، نقةت لَيئةبِرم، برسيت ئةكةم (سياسةيت

  ضيترة؟) بيت
  هةولَير
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